
Působnost zdejšího oddělení se týká dětí a jejich 
rodičů s bydlištěm v Mnichově Hradišti a okolních 
obcích.

státní orgány, úřady 
a veřejnoprávní instituce

poskytovatelé sociálních služeb

školská a zdravotická zařízení

rodiče nebo jiné osoby, 
které pečují o nezletilé dítě

každé nezletilé dítě

veřejnost

Sídlíme v budově radnice na Masarykově náměstí  
v Mnichově Hradišti. Najdete nás v prvním patře v kan-
celáři č. 106.

PONDĚLÍ / STŘEDA 8:00 – 17:00
ÚTERÝ / ČTVRTEK 8:00 – 15:00

PÁTEK 8:00 – 13:00

Telefon
326 776 701
326 776 702
326 776 703
326 776 704

Adresa
podatelna@mnhradiste.cz

Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Masarykovo náměstí 1
295 01 Mnichovo Hradiště

OSPOD
ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ

pro dospělé...

 Kde nejbližší OSPOD najdete?

 Kdo se může na OSPOD obrátit? 



Činnost OSPOD je upravena zákonem  
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 
Pracovník OSPOD může:

jednat s dítětem, poskytnout mu poradenství  
a pomoc, a to i bez přítomnosti rodičů

•

sledovat dodržování práv dítěte v rodině či 
náhradním rodinném prostředí či v prostředí, 
kde dítě žije

•

navštěvovat dítě v rodině, ve škole, v ústav-
ním či výchovném zařízení, zjišťovat, jak je  
o dítě pečováno, pořizovat fotografie a na-
hrávky, pokud je to důležité pro jeho ochranu

•

vykonávat dohled tam, kde byl nařízen
žádat zprávy o dítěti z institucí (škola, lékaři, 
policie atd.) a podávat zprávy u soudu

•

sledovat naplňování dohod při výkonu ná-
hradní rodinné péče

•

pomáhá ohroženým dětem a řeší jejich situaci 
– ochraňuje jejich právo na příznivý vývoj  
a řádnou výchovu

•

poskytuje odborné poradenství dětem i rodi-
čům při řešení krizových situací v rodině

•

zprostředkovává pomoc jiných poradenských 
a odborných pracovišť

•

spolupracuje s dalšími institucemi (např. poli-
cie, školy, lékaři), které pomáhají řešit situaci 
dětí

•

zastupuje nezletilé děti u soudu, pokud o nich 
rozhoduje, a u dalších institucí, pokud se dítě 
ocitne bez zákonného zástupce (např. vý-
slech na policii)

•

zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro 
dítě, které nemůže být vychováváno ve vlast-
ní rodině

•

poskytuje poradenství budoucím i stávajícím 
osvojitelům, pěstounům, poručníkům, osobám 
poskytujícím fyzickou péči a navštěvuje děti  
v ústavní péči

•

KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ
řeší děti a mladistvé do 18 let, pokud...

• popíjejí alkohol, kouří, užívají jiné návykové 
látky

nechodí do školy, přestože tam chodit mají•

páchají kriminalitu nebo přestupky•
utíkají z domova a nerespektují autority•
jsou umístěni do výchovného zařízení•

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Které konkrétní situace může OSPOD 
například pomoci řešit? 
domácí násilí, výchovné problémy dětí (ši-
kana, drogy, krádeže, záškoláctví...), rozvod 
rodičů, vyřizování náhradní rodinné péče, 
hledání azylového bydlení, těhotenství nezle-
tilých, určování péče a výživy dětí nesezda-
ných rodičů...

 Co vlastně OSPOD dělá?  Co OSPOD může?
 Jaká má oprávnění?


